
Projekt

z dnia  19 czerwca 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej w stosunku do 8 drzew oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
zabiegów pielęgnacyjnych na 78 drzewach wchodzących w skład zadrzewienia przyzagrodowego wpisanego 

do rejestru pomników przyrody. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 roku nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 
214 poz. 1806, z 2003 roku nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 roku nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 
167 poz. 1759, z 2005 roku nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 roku nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, 
z 2007 roku nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 roku nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, 
z 2009 roku nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 roku nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, 
z 2011 roku nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 217 poz. 1281, z 2012 roku nr 149 poz. 887) oraz 
art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 45 ust 1 i ust 2 w powiązaniu z art. 44 ust. 3, 3a i 4, art. 153 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. nr 151, poz. 1220 z 2009 r. 
z późn. zm.), z 2009 roku M.P. nr 69 poz. 894, Dz. U. nr 157 poz. 1241, nr 215 poz. 1664, z 2010 roku M. P. nr 76 
poz. 954, Dz. U. nr 76 poz. 489, nr 119 nr 804, z 2011roku nr 34 poz. 170, nr 94 poz. 549, nr 208 poz. 1241, z 2012 
roku M.P. nr 95 poz. 953), Rozporządzenia nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 roku 
w sprawie uznania za pomniki przyrody § 1 pkt 32, (Dziennik Urzędowy Województwa Piotrkowskiego nr 21 poz. 
75 z 1996 roku), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi (sygn. WST-
PT.623.7.2012.MM) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Znosi się ochronę prawną następujących drzew wchodzących w skład zadrzewienia przyzagrodowego 
wpisanego do rejestru pomników przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego 
z dnia 4 listopada 1996r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa 
Piotrkowskiego nr 21, poz. 75 z 1996 roku): 

1) 5 wiązów szypułkowych (Ulmus laevis) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 210cm, 76cm, 
104cm, 219cm i 204cm, rosnących w szpalerze zachodnim (od strony ul. Dziewiarskiej), na terenie 
nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 126, będącej w posiadaniu Pani Wiesławy Fułek 
(działka nr 367/5, obręb 36); 

2) 2 kasztanowce białe (Aesculus hippocastanum) znajdujące się w szpalerze wschodnim (od strony ul. 
Gipsowej), na terenie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 126, będącej w posiadaniu 
Państwa Jolanty i Marka Grudnik (działka nr 367/7, obręb 36); 

3) 1 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 113cm, rosnący 
w szpalerze wschodnim (od strony ul. Gipsowej), na terenie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim ul. 
Sulejowska 126, będącej w posiadaniu Państwa Jolanty i Marka Grudnik (działka nr 367/7, obręb 36). 

§ 2. Zniesienie pomników przyrody, o których mowa w §1, następuje z uwagi na utratę wartości 
przyrodniczych. 

§ 3. Zezwala się na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na następujących drzewach wchodzących w skład 
zadrzewienia przyzagrodowego wpisanego do rejestru pomników przyrody na podstawie Rozporządzenia nr 4/96 
Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy 
Województwa Piotrkowskiego nr 21, poz. 75 z 1996 roku): 
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1) 30 wiązów szypułkowych (Ulmus laevis) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 144cm, 179cm, 
188cm, 166cm, 104cm, 204cm, 176cm, 154cm, 207cm, 154cm, 196cm, 163cm, 232cm, 330cm, 215cm, 
113cm, 154cm, 176cm, 174cm, 148cm, 163cm, 126cm, 135cm, 94cm, 157cm, 135cm, 129cm, forma 4-pniowa 
- 109cm, 33cm, 36cm i 43cm, 162cm i forma 2-pniowa - 73cm i 28cm, rosnących w szpalerze wschodnim (od 
strony ul. Gipsowej), na terenie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 126, będącej 
w posiadaniu Państwa Jolanty i Marka Grudnik (działka nr 367/7 i nr 367/3, obręb 36); 

2) 39 wiązów szypułkowych (Ulmus laevis) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 220cm, 158cm, 
193cm, 149cm, 210cm, 131cm, 182cm, 139cm, 160cm, 138cm, 151cm, 178cm, 148cm, 208cm, 232cm, 
244cm, 240cm, 248cm, 189cm, 175cm.forma 2-pniowa - 73cm i 99cm, 236cm, 300cm, 154cm, 229cm, 181cm, 
253cm, forma 2-pniowa - 102cm i 104cm, 169cm, 93cm, 177cm, 188cm, 196cm, 186cm, 138cm, 147cm, 
115cm, 114cm i 135cm, rosnących w szpalerze zachodnim (od strony ul. Dziewiarskiej), na terenie 
nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 126, będącej w posiadaniu Pani Wiesławy Fułek 
(działka nr 367/5, obręb 36); 

3) 1 kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm: 146cm, 
rosnący w szpalerze wschodnim (od strony ul. Gipsowej), na terenie nieruchomości w Piotrkowie 
Trybunalskim ul. Sulejowska 126, będącej w posiadaniu Państwa Jolanty i Marka Grudnik (działka nr 367/3, 
obręb 36); 

4) 2 lipy drobnolistne (Tilia cordata) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 141cm i 236cm, rosnące 
w szpalerze wschodnim (od strony ul. Gipsowej), na terenie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim ul. 
Sulejowska 126, będącej w posiadaniu Państwa Jolanty i Marka Grudnik (działka nr 367/7, obręb 36); 

5) 2 wiązy szypułkowe (Ulmus laevis) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 183cm i 218cm, 
rosnące w szpalerze wschodnim (od strony ul. Gipsowej), na terenie nieruchomości w Piotrkowie 
Trybunalskim ul. Sulejowska 126, będącej w posiadaniu Pani Wiesławy Fułek (działka nr 367/6, obręb 36); 

6) 3 wiązy szypułkowe (Ulmus laevis) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 186cm, 245cm 
i 304cm, rosnące w szpalerze północnym (od strony ul. Sulejowskiej), na terenie nieruchomości 
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 126, będącej w posiadaniu Pani Wiesławy Fułek (działka nr 367/5, 
obręb 36); 

7) 1 wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm: 323cm, rosnący od 
strony południowej, na terenie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 126, będącej 
w posiadaniu Pani Wiesławy Fułek (działka nr 367/5, obręb 36. 

§ 4. Zabiegi o których mowa w §3, powinny zostać przeprowadzone przez firmę posiadającą uprawnienia do 
pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru ds. terenów 
zielonych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej w stosunku do 8 drzew oraz wyrażenia 
zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na 78 drzewach wchodzących 
w skład zadrzewienia przyzagrodowego wpisanego do rejestru pomników przyrody 

Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Sulejowskiej 126 na działkach 
nr ew. 367/5, 367/6, 367/7 i 367/3 obręb 36, rośnie 86 drzew, z czego 81 sztuk gatunek wiąz szypułkowy, 
3 sztuki gatunek kasztanowiec biały oraz 2 sztuki gatunek lipa drobnolistna, tworzące zadrzewienie 
przyzagrodowe. Rozporządzeniem Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 r w sprawie uznania za 
pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Piotrkowskiego nr 21, poz. 75 z 1996 roku) 
przedmiotowe drzewa zostały objęte szczególną formą ochrony, jaką są pomniki przyrody. 

Z przygotowanej ekspertyzy dendrologicznej w/w zadrzewienia przyzagrodowego, z kwietnia 2012 roku 
wynika, iż stan zdrowotny drzew jest zróżnicowany. Zdjęcia ochrony pomnikowej wymaga 6 sztuk drzew 
gatunek wiąz szypułkowy, które są całkowicie obumarłe lub zamierające oraz 2 sztuki drzew gatunek 
kasztanowiec biały ze względu na fakt, iż w czasie inwentaryzacji odnaleziono spróchniałe fragmenty pni. 
Ze względu na fakt, że przedmiotowe drzewa utraciły walory przyrodnicze znosi się ich ochronę pomnikową. 

Obecnie podstawę prawną do zniesienia przez radę gminy formy ochrony, jaką są pomniki przyrody, stanowi 
art. 44 ust. 3 i 4 oraz art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). 

Zgodnie z dalszymi ustaleniami zawartymi w ekspertyzie dendrologicznej pozostałe drzewa wchodzące 
w skład zadrzewienia przyzagrodowego w ilości 78 sztuk, zlokalizowane w szpalerze wschodnim (od ul. 
Gipsowej), w szpalerze zachodnim (od ul. Dziewiarskiej),w szpalerze północnym (od ulicy Sulejowskiej) oraz 
od południowej strony nieruchomości w chwili obecnej wymagają usunięcia posuszu oraz przeprowadzenia cięć 
sanitarnych i korekcyjnych. Podjęcie przedstawionych działań poprawi ich statykę oraz pozwoli na zachowanie 
walorów przyrodniczych. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2009 r. nr  151, poz. 1220 z późn. zm.) wyrażenie zgody na przeprowadzenie zabiegów 
pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Miasta. 
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